
 

Elektrisch scheerapparaat

voor nat en droog scheren

Shaver series 5000

 
ComfortTech-mesjes

360° contour-scheerhoofden

Geavanceerd display

SmartClick-precisietrimmer

 

S5466/17 Eenvoudig scheren, schoon

en comfortabel

De Philips Shaver Series 5000 maakt uw ochtendroutine comfortabel. Dankzij het

volledig flexibele scheerhoofd en de ergonomische grip is het scheerapparaat

intuïtief in gebruik. En met één druk op de knop is het in slechts enkele seconden

eenvoudig schoon te maken.

Voor makkelijk scheren

Opzetbare trimmer voor het perfect trimmen van snor en bakkebaarden

Tot wel 50 minuten draadloos scheren na volledig opladen

Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren

Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen

Volledig opgeladen in één uur

Haal het maximale uit uw scheerapparaat

LED-display op het scheerapparaat met intuïtieve bedieningspictogrammen

Een glad en comfortabel resultaat

Efficiënt glad scheren op een extra huidvriendelijke manier

Houden contact met de huid voor een comfortabel en glad scheerresultaat

Ergonomische handgreep met antisliprubber
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Kenmerken

ComfortTech-mesjes

De zelfslijpende mesjes zorgen voor een

efficiënt, glad scheerresultaat met optimaal

comfort voor uw huid. De gebogen meskapjes

beschermen uw huid tegen de mesjes, die het

haar voorzichtig net boven het huidoppervlak

scheren

360° contour-scheerhoofden

De volledig flexibele scheerhoofden draaien

360° om uw gezichtscontouren te volgen.

Ervaar optimaal huidcontact voor een grondig

en huidvriendelijk scheerresultaat.

Gemakkelijk vast te houden

Het scheerapparaat is ontworpen met een

ergonomische handgreep, zodat elke beweging

natuurlijk aanvoelt. De nieuwe

ergonomische handgreep met antisliprubber

zorgt voor moeiteloos en eenvoudig scheren,

zelfs onder de douche.

1 uur oplaadtijd

Laad uw Philips-scheerapparaat in slechts 1

uur volledig op met de krachtige en

energiezuinige lithium-ionbatterij. Hebt u

haast? Sluit uw scheerapparaat 5 minuten aan

op netstroom en u hebt genoeg vermogen voor

1 volledige scheerbeurt.

50 minuten snoerloos scheren

50 minuten draadloos gebruik na één keer

volledig opladen van de batterij.

Open met één druk op de knop

Het scheerapparaat kan gemakkelijk worden

gereinigd. Met één druk op de knop opent u

het scheerhoofd en spoelt u dit met water af.

SmartClick-precisietrimmer

Bevestig onze huidvriendelijke precisietrimmer

om uw look te voltooien. Deze is ideaal voor

het onderhouden van uw snor en het trimmen

van uw bakkebaarden.

Nat of droog scheren

Een scheerapparaat voor nat en droog gebruik

die zich aanpast aan uw voorkeur. Kies voor

een prettig droog scheerresultaat, of gebruikt

uw favoriete scheerschuim of gel voor een

verfrissend natte scheerbeurt.

Geavanceerd display

Het intuïtieve display geeft relevante informatie

weer voor optimale prestaties van uw

scheerapparaat: - batterij-indicator met 1

niveaus - reinigingsindicator - batterij bijna

leeg-indicator - indicatie voor scheerhoofden

vervangen - reisvergrendelingsindicator
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Specificaties

Vermogen

Automatisch voltage: 100-240 V

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel

opladen in 5 minuten

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd: 45 min. / 15 scheerbeurten

Energieverbruik in stand-by: 0,1 W

Maximaal energieverbruik: 9 W

Ontwerp

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Kleur: Dark Royal Blue

Gebruiksgemak

Reiniging: Volledig wasbaar

Nat & droog: Nat en droog te gebruiken

Display: Batterij-indicator met 1 niveau, Batterij

bijna leeg-indicator, Oplaadindicator,

Reinigingsindicator, Indicatie voor

scheerhoofden vervangen,

Reisvergrendelingsindicator

Bediening: Loskoppelen voor gebruik

Accessoires

SmartClick: Precisietrimmer

Onderhoud: Beschermkap

Beschermkap

Inclusief neushaartrimmer

Scheerresultaten

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry,

SkinProtection-systeem

Contourvolgend: Flex-scheerhoofden, 5

draairichtingen

Scheersysteem: MultiPrecision-messysteem,

Super Lift & Cut-systeem

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met SH50

2 jaar garantie
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